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ভাজাল্লাতুর নাাআ অপগান 

“শ'ায” এয াশিক র্থঃ শিহ্ণ ফা শফশল ককান অরাভাত। 

কুযঅন এফং াদীশয দৃশিশত ক'ায: ককান জাতীয এভন শফশল শনদথনশক 

ফশর মা কদখশরআ ফুশঝ অশ কম এশি ভুক ধশভথয। 

অল্লাভা অশনাায া কাশ্মীযী যঃ ফশরন:- 

“ ক'াশযয অশরািনা শুধ ুঐ শফলগুশরাশত শফ কমগুশরায ফযাাশয যীত 

প্রশেতায ক্ষ কর্শক ককান ফাধা অশশন। নযর্া যীত কততথক শনশলদ্ধ কর 

শফল কর্শক কফেঁশি র্াকা কতা জরুযী। িাআ তা ককান জাতীয শনদথন কাক ফা না 

কাক। এছাড়া কম কর শফলগুশরায ফযাাশয যীশত শনশলদ্ধ কযা শন। শকন্তু 

তা নয ককান জাতীয শনদথন তাশর তা কর্শক কফেঁশি র্াকা ভুশরভশদয জনয 

জরুযী। মশদ তাযা কফেঁশি না র্াশক এফং তাশদয শনদথনশি নযশদয ভত ফযাকতা 

রাব কশয । 

এভনশক ঐ মুশগয কনককায এফং অশরভ ঈরাভাযা তা কযশত র্াশক তাশর 

শনশলদ্ধতায কশ াযতা র্াকশফ না। কমভনঃ শুরুশত আংশযজশদয নুকযশেআ ককাি 

ড়া শতা। তঃয তা ভুরভানশদয ভাশঝ ফযাকতা রাব কশয। এভনশক 

াঞ্জাশফয ঈরাভা এফং কনককায করাশকযা তা ফযফায কযা শুরু কশযশছন। 

তাআ, কমআ শনশলধিা শুরুয গ্রে কাযীশদয জনয শছর তা কল মথন্ত অয ফাশক 

শছর না এফং হুকুভিা শযফতথন শ কগশছ। শকন্তু কম শফলগুশরা কাশপয  

ভুশযকশদয ভাশঝ ধভথী শনদথন রুশ প্রিশরত ফা মায শনশলদ্ধতা যীত 

প্রশেতায ক্ষ কর্শক ুস্পিবাশফ ফশেথত অশছ তাশত জাশম ফা নম্র হ্ায 

হুকুভ কখনআ কদা মাশফ না। ( অনারুর ফাযী-৫/১০১) 

তাাব্বু শফর কুপপায ফা কাশপযশদয াশর্ াদৃযতা এয ংজ্ঞা 

তাাব্বু এয শনক ংজ্ঞা অশছ। শনশে তায কশকশি ঈশল্লখ কযা শরা। 

 

প্রর্ভ ংজ্ঞাঃ শনশজয ফাস্তফতা, ুযত এফং শস্তত্বশক কছশড় নয ককান জাতীয 

ফাস্তফতা, ুযত এফং তাশদয শস্তশত্বয ভাশঝ শফশরন শ মাাশক তাাব্বু 

ফশর। 
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শিতী ংজ্ঞাঃ শনজ ত্বাকাশক নয ত্বাকায ভাশঝ শনঃশল কযায নাভ তাাব্বু। 

তততী ংজ্ঞাঃ শনশজয অকতশত  গ নশক শযফতথন কশয নয জাতীয অকতশত 

 গ নশক গ্রে কযায নাভ তাাব্বু। 

িতুর্থ ংজ্ঞাঃ শনশযজ শফশল বফশিযাফরী কছশড় নয ককান জাতীয শফশল 

বফশিযাফরী গ্রে কযায নাভ তাাব্বু। 

ঞ্চভ ংজ্ঞাঃ শনশজয এফং শনশজশদয ীযাত এফং ুযতশক কছশড় নযশদয 

ীযাত এফং ুযাত গ্রে কযায নাভ তাাব্বু। 

এজনয অভাশদয শফত্র যীত ভুশরভ এফং গাশয ভুশরশভয ভাশঝ এক 

শফশল ধযশে শবন্নতা কাভনা কশয কম, ভুশরভ শনশজশদয কােঁি-ছােঁি কযায 

কক্ষশত্র, ফফা এফং িার-িরশন ভুশরভশদয ঈয শফজী র্াকশফ এফং 

তাশদয কর্শক শবন্ন শফ। 

তাশদয কর্শক শবন্নবাশফ ভুরভানশদয আফাদাত এফং ভুাভারাত  ভুাাযাত 

শফ। এআ শবন্নতায ফাশযক অরাভাত শে দােঁশড় এফং কাাক আতযাশদ শনধথাযে 

কশয কদা শশছ। করফা শে ফাশযক এফং ফশযাগত অরাভত। স্বং 

ফযশিয কদশয ভাশঝআ দােঁশড়  খাতনায ভাধযশভ শযফতথন কশয শদশশছ। 

নফী কযীভ াল্লাল্লাহু অরাআশ া াল্লাভ শবশফন্ন স্থাশন শনজ ার্ীশদযশক 

ভুশরভশদয াশর্ াদৃযতা ফরম্বন কযশত শনশলধ কশযশছন। 

অল্লা তাারা নফী কযীভ াল্লাল্লাহু অরাআশ া াল্লারারা এয ভাধযশভ 

ঈম্মশত ভুাম্মাশদাশক ভুশরভ কাশপয, আহুদী এফং নাাযাশদয কর্শক দূশয 

র্াকায জনয শফশবন্ন জাগা অশরািনা কশযশছন এফং ঈম্মতশক শক্ষা 

শদশশছন। কমভন অল্লা তাারা ফশরনঃ 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتّتَِخُذوا الَْيُهوَد َوالّنََصاَرٰى أَْولَِياَء ۘ َبْعُضُهْم أَْولَِياُء 
الِِمنَي ] َ ََل َيْهِدي الَْقْوَم الّظَ ْ ۗ إِّنَ اّلّلَ  [٥:٥:َبْعٍض ۚ َوَمن َيَتَولَُّهم ِمّنُكْم فَِإنَُّه ِمهْْنُ

ক ভুশভেগে! কতাভযা আহুদী  খ্রীিানশদযশক ফন্ধু শাশফ গ্রে কশযা না। তাযা 

এশক শযয ফন্ধু। কতাভাশদয ভশধয কম তাশদয াশর্ ফন্ধুত্ব কযশফ, ক তাশদযআ 

ন্তবুথি। অল্লা জাশরভশদযশক র্ প্রদথন কশযন না। 
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 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتُكوُنوا كَالَِّذيَن َكَفُروا
ক ইভােদাযগে! কতাভযা তাশদয ভত শা না, মাযা কাশপয শশছ। 

 

ুনাশন শতযভীজীশত একশি ফেথনা অশছ মাশত নফী কযীভ াল্লাল্লাহু অরাআশ 

া াল্লাভ ফশরনঃ 

কম ফযশি আরাভ ধভথ ফযতীত নয ককান ধশভথয তাাব্বু ফরম্বন কযশফ ক 

অভাশদয ককঈ শফ না। 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআশ া াল্লাভ অয ফশরন, 

কতাভযা আহুদী এফং নাাযাশদয াশর্ াদৃযতা কযখ না। 

ুনাশন শতযভীজীশত অশযকশি াদী অশছ কম, যাূরূল্লা াল্লাল্লাহু অরাআশ 

া াল্লাভ ফশরনঃ 

"শম নয ককান ধশভথয াদৃযতা ফরম্বন কযশফ ক অভাশদয ন্তবভথি ন। 

কতাভযা আহুদী এফং খৃিানশদয াদৃযতা গ্রে কশযা না।" 

এআ াদীশয ফযাখযা ভুাদ্দীশশন ককযাভ ফশরন:- এআআ াদী িাযা ঈশদ্দয 

শে কতাভযা আহুদী এফং নাাযাশদয ককান কাশজআ তাশদয াশর্ াদৃযতা 

ফরম্বন কশযা না। 

নফী কযীভ াল্লাল্লাহু অরাআশ া াল্লাভ ফশরনঃ 

"শম ফযশি নয ককান জাতীয াদৃযতা ফরম্বন কযশফ ক তাশদযআ ন্তবভথি 

শফ।" [ুনাশন শতযভীশজ] 

“াদৃযতা” ফযাক একশি শফল। তা করযােকয শফলশ শত াশয অফায 

করযােকয শফলশ শত াশয। শযেশতশত ক করযাে  করযাশে তাশদয 

াশর্আ শফ। (ফামরুর ভাজহুদ) 

মাযা কাশপযশদয াদৃযতা যাখশফ ফযাশয কভাল্লা অরী কাযী যাঃ ফশরন: 

“কম ফযশি কাশপয, পাশক ফা াদৃযতা যাখশফ র্ফা ক কনককায এফং ৎ 

ফযশিশদয াশর্ াদৃযতা যাখশফ, কাাক আতযাশদয কক্ষশত্র ক গুনা এফং 

কনককাশজয কক্ষশত্র তাশদয াশর্আ গনয শফ।” [শভযকাতুর ভাপাশত] 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআশ া াল্লাভ এয অশযকশি াদী। শতশন ফশরনঃ 
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"অভাশদয ভাশঝ এফং ভুশযকশদয ভাশঝ ার্থকয শে িুশয ঈয াগড়ী 

ফাধা।" 

(র্থাৎ অভযা িুশয ঈয াগড়ী ফাশধ এফং ভুশযকযা িুশ ছাড়া াগড়ী 

ফাশধ।) ( ুনাশন অফী দাঈদ) 

“তাাব্বু” এয ফযাাশয াাফী এফং তাশফীশদয কর্াঃ 

মযত ঈভয যাঃ এয মভানা মখন আরাভী াম্রাজয প্রস্ত শত রাগর তখন 

ঈভয যাঃ শনক শিশন্তত শছশরন কম, ভুশরভযা নাযফীশদয াশর্ শভশ না 

জাশন অফায আরাশভয ককান বফশশিযয শযফতথন কশয কপশর। 

তাআ শতশন এআ অংকা, একশদশক ভুশরভশদযশক তা কর্শক কফেঁশি র্াকায 

তাশগদ শদশতন । নযশদশক ভুশরভশদয জনয শফশবন্ন অআন কশয শদশশছন। 

অফূ ঈভান অর শশি যঃ এয ফেথনা অশছ কম, শতশন ফশরনঃ অভযা ঈতফা 

শফন পাযকাশদয াশর্ অজযফাআজান শছরাভ। অভাশদয শনকি ঈভয যাঃ এয 

ক্ষ কর্শক একশি শিশ  ক েঁছর। মাশত শনক শদক শনশদথনা শছর। 

অয ঈনায একশি শনশদথ এিা শছর কম,“ কতাভযা শনশজযা শনশজশক অশর 

কুপয এফং শযশকয করফা এফং অকতশত কর্শক দূশয যাশখা।” (জাশভঈর 

ঈূর) 

নয এক ফেথনা এশশছ ঈভয যাঃ মা শরশখশছশরন তায াযভভথ শরাঃ 

“ ক ভুরভান! কতাভযা রশুি  িাদয ( নাযফশদয জশনয শবন্ন স্টাআশর 

ফানাশনা) ফযফায কছশড় দা এফং জুতা শযধান কশযা।.... কতাভযা কতাভাশদয 

দাদা আভাইর অঃ এয কাাক (অযফী রুশি এফং িাদয) শনশজশদয জনয 

অফযক কশয না। কবাগ-শফরা এফং নাযফীশদয কাাক এফং তাশদয 

কােঁি-ছােঁি কর্শক দূশয র্াশকা। কতাভযা কভািা, খদ্দয এফং ুযাতন কাাক 

শযধান কশযা। 

নযশদশক খৃিান  আহুদীশদযশক দারুর আরাশভ র্াকায জনয শনক তথাশযা 

কশযশছন। মায ভাধযশভ নভুান কযা মা কম, শতশন শনক দৃঢ়তায াশর্ আরাভী 

বযতায কপাজত কশযশছন। 
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তাআশতা াভ শফজশয য খৃিানশদয ঈয কম তথাশযা কযা শশছর তা 

শনেরুঃ 

“ িুশি নাভা শনযাত্তা কাভনায য শনশেয তথাফরী ূেথ কযায স্বীকারুশি 

শছর। “অভযা াশভয খৃিানযা ভুশরভশদযশক ম্মান কযশফা। মশদ তাযা 

অভাশদয ভজশরশ ফশত িা তাশর অভযা তাশদয জনয ভজশরশ জাগা 

কশয শদশফা এফং অভযা ককান শদক কর্শক ভুশরভশদয াদৃযতা গ্রে কযশফা 

না। 

কাাশক না, াগড়ীয কক্ষশত্র না, জুতা শযধাশনয কক্ষশত্র না এফং ভার্ায 

িুর কাভাশনায কক্ষশত্র ন। অভযা তাশদয ভশতা কর্া ফরশফা না। ভুরভানশদয 

নাভ এফং ঈনাভ যাখশফা না। 

অভযা ফাশন শমন রাগাশফা না, তযফাযী ঝুশরশ যাখশফা না, ককান ধযশেয স্ত্র 

বতযী কযশফা না এফং তা ফন কযশফা না। শনশজশদয ভশযয ঈয অযফী 

নকা ফাশফা না। ভার্ায াভশনয ংশয িুর ককশি কপরফ। অয কমখাশনআ 

র্াশক শনশজশদয বফশিযাফরী ফজা যাখশফা। গরা বতা ঝুশরশ যাখশফা। 

অভাশদয শগজথাগুশরাশত ক্র ঈেঁি ু কশয যাখশফা না। ভুশরভশদয ফাজায এফং 

যাস্তা-ঘাশি অভাশদয ধভথী শকতাফ প্রিায কযশফা না। অভযা শগজথা ফাদযমন্ত্র 

এশকফাশযআ অশস্ত ফাজাশফা। অভযা ুরুলশদয াশর্ অগুন শনশ মাফ না। ( এআ 

কল তথিা শিূজাযীশদয াশর্ ম্পৃি)।” 

অিুয যভান শফন গানাভ যাঃ ফশরন-  অশভ এআ িুশিনাভা শরশখ ঈভয যাঃ 

এয াভশন ক কযরাভ। শতশন এআ তথগুশরায াশর্ অয শকছ ু তথ কমাগ 

কশয শদশরনঃ 

“ অভযা ককান ভুশরভশক প্রায কযশফা না। অভযা এআ তথগুশরায শবশত্তশত 

শনশজশদয জনয এফং শনশজশদয ধভথী করাকশদয জনয শনযাত্তা াশর কযরাভ। 

অভযা মশদ ঈরুি তথগুশরায ককান একশিয শফশযাশধতা কশয তাশর অভাশদয 

শনযাত্তা নি শ মাশফ এফং কমআ ফযফায আরাশভয দুভন  শফরুধীশদয াশর্ 

কযা  তাআ অভাশদয াশর্ কযা শফ।” 
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নয একশি কযাত কমশি অল্লাভা আফশন কাীয যঃ ফেথনা কশযশছন তাশত 

অয শকছু শতশযি তথ ঈশল্লখ কযা শশছ: 

“অভযা শনশজশদয অফাস্থশর নতনু ককান শগজথা ফানাশফা না। কমআ শগজথা নি শ 

মাশফ তা কভযাভত কযশফা না। মভীশনয কম জাগা ভুশরভশদয শফ তা অভযা 

অফাদ কযশফা না। ককান ভুশরভশক শদশন শকংফা যাশত কখশনাআ শগজথা অশত 

ফাধা শদফ না। শনশজশদয শগজথাগুশরা ভুাশপয এফং র্িাযীশদয জনয ঈন্মুি 

যাখশফা। শতনশদন মথন্ত ফস্থানকাযী ভুশরভশদয কভভানদাযী কযশফা। 

অভাশদয ককান শগজথা ভুশরভশদয শফরুশদ্ধ কগাশিাশগযী কযায শ কানা শফ না। 

ভুশরভশদয জনয ককান কধাকায অশ্র শফ না। শনজ ন্তানশদযশক কুযঅন 

শক্ষা শদফ না। ককান শযকী প্রর্া প্রকাযবাশফ ারন কযশফা না। কাঈশক 

শযশকয দাাত শদশফা না এফং শনশজয ককান অত্নীশক আরাভ গ্রশে ফাধা 

শদফ না।” 

ঈরুি তথাফরীয প্রশত রক্ষয কযশর ফুঝা মা কম, ভুশরভযা তাশদয তামীফ-

তাভাদু্দন কপাজশতয কশতা গুরুত্বাশযা কশযশছর। কাযে আরাশভ 

ভুশরভশদয জীফন দ্ধশত প্রশফ কযা শে আরাভশক শভশিশ কদা এফং 

আরাভশক নি কশয কদা। 


